ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΚΕΝH ΘΕΣH ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Τίτλος:
Αρ. Θέσεων:
Κατηγορία:
Τόπος Εργασίας:

Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
Μία (1)
Με συμβόλαιο μερικής απασχόλησης (Οκτώβριος 2020 μέχρι και Σεπτέμβριος 2021- 75
ώρες/μήνα)
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα
Έρευνας μερικής απασχόλησης η οποία θα χρηματοδοτείται από την εναρκτήρια χρηματοδότηση της Λέκτορος Αννέζας
Γιάλλουρου με τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικού αρχείου (registry) καταγραφής και παρακολούθησης ασθενών».
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
•
•

Αναζήτηση, συγκέντρωση, οργάνωση και καταγραφή ιατρικών δεδομένων.
Ανάλυση και ερμηνεία ιατρικών δεδομένων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Οι υποψήφιοι πρέπει:
•

Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Δημόσια Υγεία, Ψυχολογία της Υγείας ή σε άλλο συναφές
αντικείμενο.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
•
•
•
•
•
•

Ερευνητική εργασία σε ακαδημαϊκό ίδρυμα.
Εμπειρία στη χρήση και στον προγραμματισμό στατιστικών πακέτων.
Εμπειρία στη διαχείριση και ανάλυση ιατρικών δεδομένων.
Εμπειρία σε παράγοντες ποιότητας ζωής σχετιζόμενους με την υγεία ασθενών
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Ικανότητα εργασίας με εγχώριες και διεθνείς ερευνητικές ομάδες.

Οι αιτητές δεν χρειάζεται να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για τη χρονική περίοδο Οκτώβριο 2020 – Σεπτέμβριο 2021. Οι μηνιαίες
ακαθάριστες απολαβές ανέρχονται στα €1305,48 (από αυτό το ποσό αποκόπτονται εισφορές εργοδοτούμενου). Το
πρόγραμμα δεν προνοεί καταβολή 13ου μισθού. Ο εργοδοτούμενος συμμετέχει στο ΓΕΣΥ (ποσοστό συνεισφοράς 2.65%
επί των ακαθάριστων απολαβών).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00, τα ακόλουθα:
1. επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
2. βιογραφικό σημείωμα
3. αντίγραφα πτυχίων και μεταπτυχιακών διπλωμάτων

4. ονόματα και στοιχεία τουλάχιστον δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστατικές επιστολές
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά σε PDF ή Word Format στο email med@ucy.ac.cy το αργότερο μέχρι
τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00 με την ένδειξη “Θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας για Ιατρική Σχολή”.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στη Λέκτορα Αννέζα Γιάλλουρου, τηλ.:
22895224 ή email: yiallourou.anneza@ucy.ac.cy.

